
 

Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb (PTBK) söker en 

engagerad badmintontränare  

PTBK är en förening med över 1 200 medlemmar i sydvästra Göteborg. Klubben är uppdelad i olika 

verksamhetsområden som badmintonskola, vuxenbadminton och tävlingsbadminton med samma 

indelning på tennissidan. 

PTBK söker nu en ambitiös badmintontränare som brinner för badminton. Ditt ansvarsområde blir i 

första hand att utveckla våra ungdomar men innefattar även uppdrag inom hela verksamheten. 

Tjänsten är cirka 75% (möjlighet att skräddarsy) och förutsätter ett nära samarbete med sportchef.  

Arbets- och Ansvarsbeskrivning:  

• Jobba med spelarutveckling inom PTBK:s badmintonskola och tävlingsgrupper. 

• Följa målsättningar, kriterier samt budget i PTBK:s sportsliga verksamhet.  

• Ansvarig tränare för Badmintonskolan och med det planering (schema, temaveckor, 

aktivitetskalender, matchkvällar etc) samt när ordinarie verksamhet inte är igång vara med på läger, 

klubbutbyten, tävlingsövervakning. 

• Genomföra tävlingsplaneringar. 

• Delaktig som ledare på klubbresor och närvara på tränarträffar/föräldramöten.  

• Tjänsten är förlagd som tränare på bana cirka 75% av arbetstiden, övrig tid är administrativ tex 

tävlingsbevakning. 

Dina kvalifikationer/erfarenheter:  

• Arbetat som tränare eller spelare i klubb eller annan badmintonorganisation. 

• Arbetat med spelare inom olika åldrar.  

• Erfarenhet av viss ekonomisk planering och uppföljning. 

• Vi ser gärna att du ligger i framkant avseende nya träningsmodeller, digitala hjälpmedel med mera.  

• Gedigen badmintonutbildning och/eller idrottspedagogisk utbildning. 

• Vi ser gärna att du kan och håller en hög sparringsnivå i Sverige. 

• För tjänsten är det en fördel att inneha körkort. 

 

Dina personliga egenskaper:  
• God kommunikativ förmåga samt bra på att skapa samarbete (med personal, andra klubbars tränare 

med mera). 

• Självständig och ha förmåga att disponera tid effektivt. 

• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (mail / hemsida / utskick / sociala medier). 

• Kunna tala inför stora grupper i samband med till exempel föräldramöten. 

• Ha ett stort driv och engagemang.  

Om tjänsten och klubben: 

• Anställningsstart augusti 2022 (om inte annat överenskommet) 



• Information om PTBK och dess struktur finns på www.ptbk.se – Om PTBK – Vision, 

Verksamhetsidé och Ledstjärnor. 

Ansökan: 

• Ansökan, som består av ett personligt brev och CV, mailas senast 31 maj, 2022, till Gabriel Ulldahl, 

sportchef badminton PTBK, gabriel.ulldahl@ptbk.se 

 

• För information så är det en grupp på tre personer, inklusive sportchef badminton, som går igenom 

personliga brev och CV, och utifrån detta tar ut kandidater löpande. Gruppen är helt konfidentiell 

gällande ansökningar. Tjänsten är tänkt att vara tillsatt i juli med start i augusti (om inte annat 

överenskommet). Tjänsten kan tillsättas tidigare då vi kommer att ha löpande intervjuer. 

Välkommen att ansöka för denna tjänst inom PTBK – en klubb som består av cirka tio hel- och 

deltidsanställda personer samt ett 20-tal timanställda personer.  

I klubbens anläggning finns sex badmintonbanor, fem tennisbanor inomhus, två tennisbanor utomhus 

samt café och reception. Potentialen är mycket stor i klubben och det är en spännande framtid som 

PTBK står inför. 
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